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Releasenote SP2019-03 (Serviceplatformen) 
 

Kære anvendere 

Serviceplatformen opdateres og kan ikke forventes tilgængeligt i respektive driftsmiljøer i følgende 

tidsrum: 

• Eksternt testmiljø opdateres fra søndag den 10. marts kl. 22:00 til mandag den 11. marts til 

kl. 02:00 

• Produktionsmiljø opdateres fra mandag den 11. marts til fra kl. 00:00 til kl. 05:00 

 

Ændringer 

Overskrift 
Snitflade 

ID 
Beskrivelse af ændring 

CCR0483 Ændring til 
SF1320_A med Catch 
all [DUBU] 

SF1320_A Der leveres nu en ny CPR-event (CPR-099) i tilfælde af at 
der bliver modtaget nye hændelser som ikke resulterer i sit 
eget CPR-event. 

 

Rettede fejl 

Titel 
Snitflade 

ID 
Fejlbeskrivelse Løsningsbeskrivelse 

KSP-2809 
ITD-INC0097083 - 
SF2900 - Fordeling 
uden unik gyldig 
fordelingsregel 
 

SF2900 Serviceplatformen tillod 
overlappende fordelingsregel 
hvis der var præcis 2 
dækkende regler og KLE 
facet var ens 
 

Verification af 
fordelingsregler er blevet 
opdateret til at ikke tillade 
overlappende 
fordelingsregler ved 
samme CVR, KLE facet 
og KLE emne 

KSP-3108 
ITD-INC0112789 - 
SF1590_D - Problemer 
med at betale faktura i 
Cicero 

 

SF1590_D Ved validering af antal 
elementer i kvittering fra 
Anvendersystem blev der 
ikke taget højde for ZAKTIV 
flag i faktura fra KMD Opus 

Valideringen af kvittering 
ser nu borte fra elementer 
som ikke er markeret med 
ZAKTIV flag 

KSP-3175 
ITD-INC0115433 - 
SF6002 - Duplikeret 
linje i CPR-
abonnementsfil 

 

SF6002 Kommunaleforhold rekorder 
blev overskrevet når initial-
load filer blev genereret 

En fejl i data modellen i 
koden blev rettet 
 

KSP-3203 
ITD-INC0118721 - 
SF1520 - Mismatch i 
kontrakter for 
Hændelser og Person 

SF1520 Svaret fra Person stamdata 
SF1520 overholdte ikke 
kontrakten i forhold til typen 
personRelationType. Denne 
type er et choice, så der 
enten returneres et 

Svaret indeholder nu 
enten et personnummer 
eller navn og fødselsdag, 
hvis personnummeret ikke 
findes 
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Rettede fejl 

Titel 
Snitflade 

ID 
Fejlbeskrivelse Løsningsbeskrivelse 

stamdata i forhold til 
CPR data 

personnummer eller navn og 
fødselsdag, hvis 
personnummeret ikke findes. 
Før rettelsen blev alle tre 
felter returneret uanset om 
personnummeret manglede 

KSP-3256 
ITD-INC0118461 - 
SF1600 - 
Fejlmeddelelse ved 
Kald med størrelse 
over 10MB 

 

SF1600 Fejlbeskeden for 
MessageTooLarge ved kald 
større end 10MB stemte ikke 
overens med fejlkode 
dokumentationen. 
Dokumentationen sagde 
tidligere: "The incoming 
request exceeded the 
maximum size allowed for a 
web service on 
Serviceplatformen". Nu siger 
den: "The request was larger 
than 10000000 bytes and 
therefore rejected"  

Dokumentationen for 
fejlkoden 
MessageTooLarge er 
opdateret så der er 
overensstemmelse mellem 
fejlbeskeden og 
dokumentationen 
 

KSP-3299 
ITD-INC0119460 - 
SF2860 - 
Terminalservice 
datavideregivelse 
fungerer ikke som 
forventet mellem UDK 
og kommuner 
 

SF2860 Terminal service skal 
returnere UDK data når en 
kommune kalder Terminal 
service, og data for alle 98 
kommuner når UDK kalder, 
men gør det omvendt 

Terminal service er blevet 
ændret til at bruge et 
almindeligt token, i stedet 
for et ”OnBehalfOf” token 
 

KSP-3332 
ITD-INC0118817 - 
SF2860 - Forkert data 
leveret af 
Terminalservice 
 

SF2860 Terminal service frafiltrere 
data på baggrund af et forkert 
et forkert rolleUUID 

RolleUUID'et er tilrettet til 
det korrekte 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


